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SAMMANFATTNING 

Internets framfart har föranlett att den elektroniska handeln etablerat sig som en allt vanligare 

kanal för konsumtion. Denna utveckling har gett dagens konsumenter betydligt fler alternativ att 

välja bland vid konsumtion, vilket har försvårat utvecklingen av långvariga relationer mellan 

konsument och företag. Genom ett konsumentperspektiv undersöker därför denna explorativa 

studie hur trogen dagens konsument egentligen är mot sin nuvarande butik. Genom att fokusera 

på de relationella komponenterna knowledge, trust och commitment är studiens syfte att ge en 

klarare bild av huruvida relationer påverkar konsumenters val att hålla fast vid en och samma 

butik. Studien genomförs med hjälp av teoretiskt stöd från tidigare forskning om de olika 

komponenterna. Försök görs också att kategorisera konsumenter efter hur stark konsumentens 

relation till butiken är. Utifrån denna kategorisering är det möjligt att utläsa hur trogna dagens 

konsumenter faktiskt är. Studiens empiriska resultat grundar sig på en kvantitativ enkätstudie 

ställd till konsumenter. Studien mynnar ut i slutsatsen att relationer har betydelse för att 

konsumenter ska hålla fast vid en och samma butik vid elektronisk handel, vilket innebär att 

dagens konsumenter kan betraktas som trogna sina butiker.  
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1 INLEDNING  

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMATISERING  

Under senare år har den elektroniska handeln (e-handeln) etablerat sig i Sverige som ett 

alternativt tillvägagångssätt för konsumtion. År 2013 utgjorde e-handeln 6 procent av den totala 

detaljhandeln (E-barometern, 2013). Under år 2012 hade 72 procent av den svenska 

befolkningen handlat en produkt elektroniskt. Undersökningar visar även att e-handel som 

köpkanal är vanligast bland yngre generationer då 95 procent av internetanvändare i åldern 26-35 

år någon gång har handlat elektroniskt (Findahl, 2012).    

 

Tidigare studier visar att konsumenter upplever en mängd fördelar med att handla online, så som 

bekvämlighet, större utbud, tendens till lägre pris och att det går enklare att jämföra olika 

produkter (Hansen, 2005). Att konsumenter i dag är betydligt mer medvetna om möjligheterna 

att jämföra priser och byta mellan återförsäljare är tydligt då konsumenter i dag inte längre är 

lika trogna mot sina återförsäljare (Dagens handel, 2013; Resumé, 2014).  

 

Konsumenters ändrade beteendemönster har medfört att företag i allt större utsträckning tenderar 

att anamma ett starkare fokus på att etablera relationer med sina konsumenter (Godson, 2009). 

Den nya inriktningen baseras på vetskapen om att företag har mycket att vinna på att arbeta för 

att behålla existerande kundrelationer och därmed göra dem mer långvariga. Studier visar att 

företag tjänar på att behålla sina konsumenter snarare än att söka efter nya. Att uppsöka nya 

konsumenter har nämligen visat sig kosta fem gånger så mycket som att arbeta med att behålla 

existerande relationer. (Bauer, 2000) Dessa tankar stödjs av flertalet teoretiker (Kahn, 1995; 

Kotler, 2000). Trogna kunder tenderar också att agera positiva förespråkare för företaget, vilket 

genererar ett gott rykte. Det har även visat sig att trogna kunder relativt sett berörs mindre av 

tillfälliga händelser som kan påverka kundtillfredsställelsen. Trogna kunder påverkas snarare av 

händelser på längre sikt, vilket bidrar med stabilitet i relationen. (Youjae & Suna, 2004) Det är 

därför av central vikt för företag att skapa långvariga relationer och därmed mer trogna kunder. 

 

Att kundrelationer har blivit allt viktigare märks också när det visar sig att företag tävlar i att ha 

utvecklat bäst kundrelationer. På The Conference i Malmö korades exempelvis Vodafone som 
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vinnare av titeln “Årets kundrelationsföretag” i samband med att konferenser om kundrelationer 

anordnades där 2005. (Eriksson, 2005). Förståelsen för kundrelationers betydelse förstärks av 

undersökningen Kundrelationsbarometern “Sveriges 250 största företag och deras kunder” som 

hävdar att 50 procent att Sveriges större företag tänker investera i att förbättra sina 

kundrelationer (Starta eget, 2006).  Det verkar därmed som att välutvecklade kundrelationer kan 

vara en nyckel till framgång för företag.   

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Företag vill i allt större utsträckning skapa långvariga relationer och därmed erhålla mer trogna 

kunder. För att det överhuvudtaget ska kunna lyckas är en förutsättning att konsumenter ser ett 

värde i att vara trogna sin butik. Det kan tänkas att det i dag är andra faktorer än de traditionella 

(pris, plats, produkt och påverkan) som spelar roll i skapandet av kundvärde och 

kundtillfredsställelse (Chaston et al., 2003). 

 

Konsumenter har i dag, tack vare dagens teknologiska utveckling, betydligt fler alternativ att 

välja bland vid konsumtion. Detta kan försvåra utvecklingen av långvariga relationer mellan 

företag och konsument. Det kan också tänkas att dagens ökade möjligheter har en inverkan på 

konsumentens val att hålla fast vid en butik. Det blir därför intressant att utifrån konsumentens 

perspektiv undersöka hur trogen dagens konsument egentligen är mot sin nuvarande butik. 

Studiens syfte är således att utifrån ett antal relationella komponenter ge en klarare bild av 

huruvida relationer har inverkan på konsumenters val att hålla fast vid en och samma butik.  
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2 TEORI 
Inledningsvis presenteras relevanta fakta kring relationer. Därefter följer en genomgång av 

komponenterna knowledge, trust och commitment, vilka är beståndsdelarna i relationen mellan 

butik och konsument (Bauer, 2000). De relationella komponenterna kommer att användas som 

variabler för att mäta styrkan i kundens relation till butiken. Det är relevant att lägga stor vikt vid 

dessa begrepp i och med att uppsatsens syfte är att visa hur trogen dagens konsument är mot sin 

butik. Relationen är central eftersom företags strävan efter att göra konsumenter trogna utgör en 

del i skapandet av långvariga relationer. 

 

Till sist presenteras Dwyers modell som beskriver hur relationer genomgår olika faser. Modellen 

kommer senare att användas i uppsatsen för att kategorisera konsumenters svar utifrån 

relationskomponenterna med avsikten att visa hur stark konsumentens relation till butiken är. 

Utifrån denna kategorisering är det möjligt att utläsa hur trogna dagens konsumenter faktiskt 

verkar vara mot sina butiker då en stark relation borde leda till att konsumenten är trogen.  

 

2.1 RELATIONER 

Då uppsatsen grundar sig på relationer är det essentiellt att definiera begreppet. Definitionen av 

en relation skiljer sig dock mellan olika teoretiker. Gummesson (2012) definierar en relation som 

minst två parter som har en förbindelse med varandra. Även Grönroos (2008) tar upp begreppet 

relation, och menar att den uppstår som en kontinuerlig interaktion mellan köpare och säljare. 

Godson (2009) hävdar att en relation är sammanlänkningen av människor som påverkar 

varandras handlingar, känslor och beteenden. En relation består således av minst två parter som 

interagerar med varandra kontinuerligt, och där parterna påverkas ömsesidigt av varandra.  

 

Relationer medför fördelar för både företag och konsumenter (Wilson et al., 2008). Företag kan 

få ekonomiska fördelar av att upprätta relationer med konsumenter. Relationer tenderar nämligen 

att öka sannolikheten för upprepade köp, vilket också innebär ökad vinst. (Reichheld & Sasser, 

1990; Reichheld & Markey, 2000) Det är även mer resurskrävande att attrahera nya konsumenter 

än att satsa på att behålla de gamla, vilket gör att långvarigare relationer är att föredra. (Dhar & 

Glazer, 2003) Långvariga relationer kan även generera fördelar för företag genom att 

konsumenter sprider ett gott rykte om företaget (Brown & Gremler, 1999). Relationer skapar 
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även fördelar för konsumenter. Grönroos (2004) menar exempelvis att relationer kan ge 

konsumenten en uppfattning av att förtroendet ökat. En förutsättning för att konsumenter ska 

uppleva ett värde i en relation är att de anser sig erhålla mer av produkten än vad de själva ger i 

utbyte. Konsumentens kostnad, som ställs i relation till det upplevda värdet av produkten, 

handlar inte bara om pris på produkten utan också exempelvis om kostnader för leverans, 

installation, restid för att få produkten samt huruvida en servicegaranti ingår. Konsumenter 

stannar således huvudsakligen i en relation med en återförsäljare på grund av det värde som 

utvinns av relationen. Det kan förverkligas genom att produkten som tillhandahålls lever upp till 

konsumentens krav och förväntningar samt om interaktionen med en specifik konsument upplevs 

som prioriterad och avlägsen standardiserad massmarknadsföring. (Godson, 2009)  

 

Vid handel online kan det dock bli svårare att skapa en god relation baserad på förtroende, då det 

inte finns möjlighet till direktkontakt. (Turban, 2012) Den elektroniska handelsplatsen har trots 

detta visat sig bli allt vanligare som en alternativ kanal för konsumtion.  

 

2.2 RELATIONENS KOMPONENTER 

I denna uppsats fokuseras det på relationer som består av komponenterna knowledge, trust och 

commitment. Som stöd för det finns vetskapen om att dessa komponenter är av stor betydelse för 

både upprättandet och underhållandet av kundrelationer (Bauer 2000). Tidigare studier pekar 

även på att trust och commitment är nyckelfaktorerna i att skapa en framgångsrik 

relationsmarknadsföring, vilket gör det intressant att fokusera på dessa faktorer även i denna 

uppsats (Morgan & Hunt, 1994). För en övergripande illustration av de tre komponenterna i en 

relation, se figur 1. 
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Figur 1. Illustrerar komponenterna som utgör relationen. 

 

2.2.1 Knowledge 

En förutsättning för att företag ska locka till sig konsumenter är att kunna erbjuda det som 

konsumenter efterfrågar. I dag har kunskap kommit att bli en kritisk faktor för företag då 

specialistkunskap efterfrågas i allt större utsträckning.  

 

Knowledge definieras som fakta, förståelse och färdigheter som erhållits genom egen erfarenhet 

(Nationalencyklopedin, 2013). Webster (1992) menar att företag bör utnyttja sin 

specialistkunskap som grund för att upprätta starkare relationer med konsumenter för att 

därigenom säkra sin överlevnad. Flertalet teoretiker instämmer att kunskap har blivit en 

avgörande faktor, då inlärningen hos anställda är av betydelse för att särskilja företaget från 

konkurrenter. (Webster, 1992; Chaston et al., 2003) 

 

Den tidigare transaktionsinriktade marknadsföringen, som karaktäriseras av fyra p:na (pris, plats, 

produkt och påverkan) och som har fokus på effektiv produktion, har i dag hamnat i skymundan. 

Det beror på att det är andra faktorer som tycks vara relevanta för att som företag vara en 

konkurrenskraftig aktör på marknaden. Företag kan erhålla en komparativ fördel gentemot 

konkurrenter genom att ständigt skaffa sig ny kunskap om marknaden. På så sätt har företag 

möjlighet att vara effektivare än sina konkurrenter i sin tillhandahållning av produkter och 
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tjänster genom att den kunskap som företaget besitter har kommit till användning i det som 

företaget ställer till förfogande. Andra teoretiker menar också att företag bör fokusera på att 

skaffa sig ny kunskap om marknaden eftersom denna verksamhet är central för att kunna leverera 

större kundvärde samt kundtillfredsställelse. (Hamel & Prahalad, 1993; Chaston et al., 2003)  

 

Kunskapen utgörs inte enbart av det som företag kan erbjuda kunden. Den avser även den 

kunskap som konsumenten själv införskaffat sig om ett varumärke eller företag. Tidigare studier 

visar att införskaffad kunskap om ett visst märke kan leda konsumenten till återköp av samma 

märke. Det beror på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt till skillnad mot att uppsöka nya 

varumärken för att sedan göra en ny satsning på märkesspecifik kunskap. Detta tenderar således 

att leda till att trogna konsumenter inte vill ge upp de ackumulerade investeringarna i sina 

märkesspecifika kunskaper. De har därmed en benägenhet att göra upprepade köp av samma 

varumärke. (Youjae & Suna, 2004) 

 

2.2.2 Trust  

Trust är en viktig komponent som ligger till grund för att bygga upp starka relationer (Dall’Olmo 

Riley & Chernatony, 2000). En konsuments förtroende är förenat med trogenhet då det är en 

viktig del i upprätthållandet av långvariga relationer.  

 

Gummesson (2012) menar att trust är essentiellt överallt i samhället. Trust definieras av Turban 

(2012) som en psykologisk status som innefattar ett beroende till en annan part som uppkommit 

för att ett visst förutbestämt mål ska kunna nås. Han betonar även att människor som litar på 

varandra har förtroende att deras partner håller sitt löfte. Även Bialaszewski och Giallourakis 

(1985) är av samma åsikt och menar att trust är en attityd som förekommer när en person är 

beroende av en annan, och riskerar något som har ett värde. Schurr och Ozanne (1985) definierar 

förtroende som tron på att en parts ord är att lita på och att parten kommer att fullfölja sitt 

åtagande.  

 

Trust är baserat på positiva förväntningar. Trogna kunder tenderar att behålla sina positiva 

förväntningar längre än de som inte är att betraktas som trogna. Det är därmed inte lika troligt att 

trogna kunders uppfattning ändras av tillfälliga incidenter. Trust kan liknas vid limmet som 
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håller samman relationen. (Youjae & Suna, 2004) Det bidrar därmed till att skapa harmoniska 

och stabila relationer. Förtroendet baseras på tidigare erfarenheter, men effekterna av att parterna 

har förtroende för varandra kan endast urskiljas i framtiden. (Bauer et al., 2000). 

 

Förtroende har länge varit en viktig faktor när det kommer till att göra affärer. Historiskt sett har 

affärer genomförts mellan konsumenten och dess personliga kontakter. Det var fördelaktigt i det 

avseendet att konsumenten kände säljaren, de hade därmed en relation, som medförde att de 

kände förtroende för varandra. Relationerna som skapades i fysiska butiker karaktäriserades av 

direktkommunikation mellan konsument och säljare, vilket inneburit att förtroendet var en 

självklarhet. (Godson, 2009) Internets utveckling och e-handelns allt större utbredning har dock 

gjort att interaktionen mellan konsument och återförsäljare inte längre är lika given. Köp online 

ger inte kunden möjlighet till direktkontakt med säljaren, vilket skapar hinder för 

förtroendeskapandet. (Turban, 2012)  

 

För online-butiker blir konsumentens osäkerhet vid köp en kritisk faktor i och med att det inte 

föreligger någon direktkontakt med företaget. Den osäkerhet som konsumenten upplever kan 

bland annat handla om en osäkerhet att produkten inte uppfyller förväntningarna (Godson, 2009). 

Det kan till exempel handla om att konsumenten får se en bild av en produkt som är av intresse 

utan att kunna uppleva den i verkligheten. Butiker som agerar på den elektroniska 

marknadsplatsen bör etablera höga nivåer av förtroende med nuvarande och potentiella kunder. 

Om konsumenten inte litar på säkerheten online, kommer de inte att känna sig bekväma med att 

exempelvis använda kreditkort för att genomföra elektroniska köp. (Turban, 2012) Personlig 

kontakt och interaktion är viktigt i skapandet av förtroende mellan konsument och butik, något 

som blir svårt vid elektronisk handel. Detta utmanar relevansen av trust i relationen, varpå vissa 

har argumenterat för att förtroende inte längre är en prioritet för dagens konsumenter. (Godson, 

2009)  

2.2.3 Commitment 

Även commitment beskrivs i tidigare forskning som en av de mest essentiella ingredienserna i 

skapandet av en långvarig relation. Commitment, liksom trust, bidrar med stabilitet till 

relationen. (Youjae & Suna, 2004) 
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Förekomsten av commitment innebär att butiker behåller konsumenter under lång tid. Ju nöjdare 

kunder, desto större sannolikhet att graden av commitment ökar. Därmed förbättras butikers 

möjlighet att behålla dem. (Alexander & Hill, 2006) Commitment uttrycks därmed som en 

ömsesidig vilja hos båda parter att utveckla en relation även om det innebär att göra uppoffringar 

för att relationen ska upprätthållas. Det föreligger också en tro på att relationen går en stabil 

utveckling till mötes. (Bauer et al., 2000) 

 

De flesta företag har konsumenter som är “committed” till dem även om det brukar röra sig om 

en liten andel. En undersökning visar att i många fall kan endast 10 procent av kundbasen 

klassificeras som “fullständigt committed”. Trots den ringa omfattningen genererar denna 

kundgrupp ett enormt värde för butiken. Genom sin långvariga koppling till butiken tenderar 

committed konsumenter att handla både oftare och köpa produkter utifrån ett bredare sortiment 

än andra kunder. Det får till följd att de spenderar mer, vilket också kan förklaras av att de är 

mindre priskänsliga i och med deras etablerade förbindelse till butiken. Dessutom tenderar de att 

rekommendera mer och överväger i mindre utsträckning att vända sig till konkurrenter. Allt detta 

gör att de känner sig mer “committed” till den specifika butiken. (Alexander & Hill)  

 

Commitment speglar sig i konsumenters attityder. Konsumenter som verkar trogna kan visa sig 

likställa alternativa butiker med den nuvarande butiken i en ranking, vilket indikerar att de i 

själva verket inte är så trogna utan snarare en lätt måltavla för konkurrenter. Committed 

konsumenter är dock mindre känsliga för konkurrenters erbjudanden eftersom de är övertygade 

om att deras nuvarande butik uppfyller deras långsiktiga krav bättre än någon annan. (Alexander 

& Hill, 2006)  

 

2.3 RELATIONSFASER 

För att kunna dela in konsumenterna i olika grupper baserat på hur stark relation de verkar ha, för 

att därmed kunna avgöra hur trogna de är till sina nuvarande butiker, har vi tagit hjälp av en 

befintlig modell för relationsutveckling som framställts av Dwyer (1987). Modellen består av ett 

antal olika faser där respektive fas innebär olika stark grad av relation mellan konsument och 

butik. Det kan visa sig i praktiken genom att konsumenter kan uppleva olika nivåer av de tre 

relationskomponenterna, och därmed kan antas ha olika stark relation till sin butik. Dwyers 
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modell kommer således i denna uppsats att användas som ett kategoriseringsverktyg för att 

förklara styrkan i relationer för att på så vis urskönja hur trogna konsumenterna är. Anledningen 

till att denna modell används är för att vi ser en koppling mellan en stark relation och att kunden 

är trogen, då de är förenade med varandra. Exempelvis är en kunds förtroende kopplat till hur 

trogen kunden är, vilket i sig är en del i att upprätthålla en relation så att den blir mer långvarig. 

Ett annat exempel är att ju mer committed konsumenten är, desto större blir möjligheten för 

butiken att behålla konsumenten (Hill & Alexander 2006).  

 

Enligt denna modell genomgår relationer en utveckling bestående av fem faser vilka är: 1) 

awareness, 2) exploration, 3) expansion, 4) commitment samt 5) dissolution. Parternas syn på 

varandra förändras kraftigt vartefter relationen når en ny fas. Fasen dissolution kommer inte 

vidare att behandlas eftersom en upplösning av relationer går utanför ramen för denna uppsats. 

En redogörelse för denna fas utesluts därför.  

 

Fas ett, som är awareness, handlar om att den ena parten blir medveten om den andra partens 

existens hos vilken det finns potential till utbyte. Det kan visa sig genom att konsumenter får 

kännedom om en lokal återförsäljare via reklam. Denna kännedom innebär dock ingen 

interaktion mellan parterna.  

 

Fas två, som är exploration, kännetecknas av att konsumenten erbjuder en monetär summa i 

utbyte mot en produkt med önskade egenskaper. Parterna försöker kommunicera och förhandla 

med varandra, men bara för att förhandling inträffar betyder det inte att det kommer att utmynna 

i en långsiktig relation. Det kan istället leda till en diskret transaktion som innebär att ingen av 

parterna förutser att framtida utbyte de emellan kommer att ske igen. I fas två framkommer det 

också huruvida det föreligger ett maktförhållande mellan parterna som yttrar sig genom att den 

ena parten är i beroendeställning till den andra. Ju mer begränsade alternativa resurser är för den 

ena parten, desto starkare blir beroendet av den andra parten som besitter resurstillgången.  

 

Det förtroende och den gemensamma tillfredsställelsen av ett utbyte som växte fram i 

explorationsfasen leder i den tredje fasen expansion till ökat risktagande. Det resulterar i ökade 

incitament till att behålla relationen som byggts upp då de ökade fördelarna med utbytet fått 
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alternativa utbytespartner att framstå som mindre lämpliga substitut. I expansionsfasen utvecklas 

därmed ett starkare beroendeförhållande mellan parterna. 

 

I den fjärde fasen commitment uppnår parterna den högsta graden av beroende till varandra. 

Alternativa utbytespartners exkluderas helt då de inte anses kunna erbjuda samma förmåner som 

den nuvarande partnern. Fasen kännetecknas också av att båda parter lägger in större insatsvaror 

i relationen. Till det hör att de ser potential till en långsiktig relation som antas präglas av 

effektivitet på grund av att ett förtroende dem emellan har byggts upp.  

 

 
Figur 2. Konceptuell undersökningsmodell.  

 
I Figur 2 ovan presenteras den konceptuella undersökningsmodell vilken studien utgår från. 

Figuren visar hur de tre relationella faktorerna knowledge, trust och commitment, som 

tillsammans utgör relationen, antas ha en positiv inverkan på konsumenters intention att handla 

från en och samma butik. Hur konsumenter förhåller sig till dessa relationella faktorer ger en bild 

av hur relationen till butiken ser ut, och därmed vilken styrka den har. Konsumentens intention 

till att handla från en och samma butik kan sedan användas för att kategorisera konsumenterna i 
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de olika relationsfaserna, vilket hjälper oss att utreda hur trogna konsumenter är. Konsumenter 

som har en stark relation kan antas vara trogna.  
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3 METOD 

Under detta avsnitt presenteras studiens metod samt motiveringar till dess genomförande. 

Studien grundar sig på en förstudie ställd till butiker som bedriver e-handel samt på en 

enkätstudie som riktar sig till privata konsumenter. Studien fokuserar på konsumentens 

perspektiv och behandlar därmed inte butikens perspektiv i samma utsträckning, vilket motiveras 

av studiens begränsade omfattning.   
 

3.1 FORSKNINGSDESIGN 

Studiens syfte har varit att utifrån ett antal relationella komponenter ge en klarare bild av 

huruvida relationer påverkar konsumenters val att vara trogna. Studien har ett fokus på relationer 

och har genomförts utifrån konsumentens perspektiv. Det gör att studien bidrar till en ny 

infallsvinkel inom forskningen som inneburit att studien fått en explorativ karaktär.   

 

Studien har en multipel forskningsdesign, vilket gör att undersökningen både har en kvalitativ 

och en kvantitativ karaktär. Inledningsvis insamlades kvalitativa data genom en förstudie i vilken 

två butiker intervjuades. Förstudiens syfte är att sätta problemet i en bredare kontext, för att 

utreda om de relationella komponenterna trust, commitment och knowledge, som således utgör 

relationen mellan konsument och butik, kan antas ha någon betydelse för konsumentens tendens 

till att hålla fast vid en butik. Förstudien undersöker om det finns indikationer på om relationer är 

av betydelse för dagens konsumenter. Den bekräftar endast forskningsfrågans relevans och 

kommer inte att behandlas vidare i uppsatsen i och med att vi fokuserar på konsumentens 

perspektiv i relationen.  

 

Studiens frågeställning hade kunnat undersökas genom en kvalitativ studie i form av intervjuer 

med konsumenter då det hade gett möjlighet till mer djupgående svar från respondenter 

(Saunders et al, 2012). Vår studie grundar sig trots detta på en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning till konsumenter. Detta motiveras av att metodvalet ger möjlighet till 

insamling av en större mängd data, vilket i sin tur gör det möjligt att testa vår frågeställning på 

ett tillförlitligt sätt. (Saunders et al, 2012).  

 



 16 

3.2 KVALITATIV METOD 

För att utreda om det finns grund för vårt antagande om huruvida relationer påverkar 

konsumenters val att hålla fast vid en och samma butik genomfördes inledningsvis en förstudie. 

Förstudien utformades som ett första steg i processen att utreda relationers betydelse i dag. Sedan 

tidigare fanns indikationer på att relationer har en viktig roll i dag. Därför kom förstudien att 

användas som ett komplement för att få ytterligare indikationer på relationers betydelse.  

 

I studien insamlades kvalitativa data genom intervjuer med två butiker vars verksamhet bedrivs 

via e-handel. Intervjuer är i detta fall ett lämpligt metodval med tanke på studiens explorativa 

karaktär. Dessa butiker kommer att förbli anonyma och benämns hädanefter butik A och butik B. 

Valet att intervjua anställda från två olika butiker motiveras av att vi vill få en bredare bild av 

problemområdet, där vi anser att butikerna kan ge oss bekräftelse på relationers betydelse för 

dagens konsumenter utifrån ett företags perspektiv. Samtliga intervjufrågor finns bifogade (se 

bilaga 1).  

 

Förstudien genomfördes via elektroniska intervjuer över mail med marknadsföringsansvariga 

från respektive butik. Denna metod ger möjlighet till att få en bild av butikernas uppfattning av 

vad som påverkar deras konsumenter att göra återkommande köp hos dem. Genom att sända 

butikerna ett antal frågor kan en dialog via mailkontakt skapas. Även om mailintervjuer inte ger 

möjlighet till samma interaktion och tillfälle till följdfrågor som vanliga face-to-face intervjuer, 

är fördelen att det skapas utrymme för både oss som skribenter och butiken ifråga att leverera 

genomtänkta svar (Saunders et al, 2012). Denna metod lämpade sig därför väl för vår förstudie.  

 

Förstudien bekräftade de tankar som finns angående relationers relevans för dagens 

konsumenter. Resultatet från denna studie är att butikerna upplever att relationella komponenter 

har en inverkan på konsumenten. Butikerna uppger att de ständigt försöker att hålla en god 

kontakt med sina kunder genom att tillhandahålla bra erbjudanden och regelbundna mailutskick. 

Butikerna har även kundklubbar som komplement för att få kunder att bli återkommande. 

Servicekvaliteten är också något som pekas ut som en kritisk faktor när det kommer till att göra 

kunder nöjda.  
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Butikerna förklarar att de satsar allt mer på personlig service och på att upprätta kontinuerlig 

kontakt med kunder, vilket de också benämner som en av de satsningar som uppskattas mest. 

Butikerna upplever även att kunder framför allt värdesätter personalens expertis. De menar att 

kunder reagerar positivt då de erbjuder bra information kring plaggen samt ger skötselråd. Butik 

A upplever även att kunder uppskattar när personalen ger personliga råd och smakråd.  

Det har även framkommit att trygghet är en viktig faktor för kunder. Butik B upplever att det är 

en viktig faktor för deras kunder och att de värdesätter den trygghet som de erbjuds både vid 

kontakt och köp från butiken.      

3.3 KVANTITATIV METOD  

För att besvara vår frågeställning användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning 

till konsumenter. Enkäten utgörs av totalt 19 frågor, varav fyra är generella bakgrundsfrågor och 

resterande 15 är påståenden. Frågornas formulering och ordningsföljd är lika för alla 

respondenter. En sådan utformning på enkäten stödjs av att påståendena är formulerade på ett 

sätt som gör att de ska tolkas på samma sätt av alla respondenter (Saunders et al., 2012).  

 

En nackdel med en enkätundersökning som innehar på förhand konstruerade påståenden är att 

respondenten kan missförstå påståendena (Bryman & Bell, 2007; Dahlström 2011). Metodvalet 

innebär dessutom att det inte finns möjlighet till att ställa följdfrågor vid behov, vilket hade 

kunnat undvikas om strukturerade intervjuer använts som ett alternativt tillvägagångssätt till 

enkätundersökningen. Vi anser dock att dessa negativa aspekter övervägs av de positiva fördelar 

som detta metodval medför. En enkätundersökning möjliggör att ett stort antal svar kan insamlas, 

vilket är relevant för denna studie då den kräver en hög svarsfrekvens för att reliabiliteten i 

resultatet ska stärkas. (Saunders et al., 2009) Metodvalet motiveras även av tidsramen för 

studien.  

     

Den webbaserade enkätundersökningen kunde besvaras mellan den 2 maj och den 5 maj 2014, 

vilket var den tidsperiod som krävdes för att antalet respondenter skulle uppgå till 304 i antal. 

300 respondenter användes som gräns för att urvalet då kan bedömas vara tillräckligt stort för att 

en trovärdig faktoranalys ska kunna genomföras (MacCallum et al., 1999).  Könsfördelningen är 

108 (36 procent) män och antalet kvinnor uppgår till 196 (64 procent) (se bilaga 2). 

Respondenterna är kraftigt överrepresenterade inom åldersintervallet 20-25 år (77 procent), och 
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den största delen av resterande respondenter återfinns inom åldersintervallet 26-30 (19 procent) 

(se figur 3).  

 

 
Figur 3. Visar respondenternas åldersfördelning.  
  
Vid genomförandet av denna studie skedde ett urval bland privata konsumenter, vilket förklaras 

av tidsaspekten och även undersökningens rekommenderade omfattning. Urvalet är icke 

slumpmässigt, vilket även motiveras av tidsaspekten. Det icke slumpmässiga urvalet gör dock att 

resultatet inte bör generaliseras, eftersom resultatet inte kan antas gälla alla konsumenter. Ett 

slumpmässigt urval hade istället kunnat leda till ett generaliserbart resultat.  

  
Enkäten distribuerades via internet då det är en fördelaktig metod för att nå ut till så många 

respondenter som möjligt, samt för att få en geografisk spridning och mångfald i svaren. Därför 

distribuerades enkäten genom det sociala forumet Facebook. Att använda huvudsakligen 

Facebook för distribuering motiveras av att personer som är aktiva i sociala forum även kan 

antas vara aktiva på andra webbaserade hemsidor. Vårt antagande är att personer som använder 

internet som ett alternativt tillvägagångssätt för konsumtion också ofta vistas i sociala forum.  

 

Urvalet är ett så kallat snöbollsurval. Det innebär att enkäten har distribuerats till personer som 

sedan i sin tur har kunnat sprida enkäten vidare till sina kontakter. På så sätt kunde vår 
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enkätundersökning få stor räckvidd i och med att hemsidans delningsfunktion öppnar upp för 

möjligheten att enkäten kan spridas vidare mellan användare. Respondenter tenderar dock att 

sprida enkäten vidare till likasinnade personer, vilket bör tas i beaktning när denna metod 

används (Saunders et al., 2012). I och med att enkäten delades via detta sociala forum finns det 

för denna studie inte möjlighet att ange storleken på ett eventuellt svarsbortfall.  

3.4 OPERATIONALISERING 

De tre relationskomponenterna har operationaliserats genom att ställa påståenden som är 

kopplade till respektive begrepp i enkätundersökningen. Figur 4 visar studiens modell över hur 

respektive komponent har operationaliserats med hjälp av konkreta påståenden. 

 

 
Figur 4. Illustrerar relationskomponenterna samt frågor kopplade till respektive komponent.  
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Komponenten knowledge har operationaliserats genom frågorna 5, 6 och 7. Komponenten trust 

har operationaliserats genom frågorna 8, 9, 10, 11 och 12, och commitment genom frågorna 

13,14, 15, 16, 17, 18 och 19. I figur 3 redovisas enkätfrågor kopplade till respektive komponent 

samt referenser till tidigare beprövade frågor. I bilaga 2 redovisas samtliga enkätfrågor.  

 

Svarsalternativen i enkäten är utformade på ordinalskala som gör att respondenten kan gradera 

sitt svar med en siffra mellan noll till fem. 0 innebär svarsalternativet “ingen uppfattning”, 1 

innebär “håller inte alls med”, 2 innebär “håller inte med”, 3 innebär “håller varken med eller 

misstycker”, 4 “håller med” och 5 innebär “instämmer fullständigt”. Att svarsalternativet 0 gav 

respondenterna möjlighet att vara neutrala i frågor där de inte har någon åsikt, gör att resultatet 

blir mer rättvisande (Saunders et al., 2012).  

 

Genom att beräkna summerade skalor för respektive konstrukt har vi sedan kunnat beräkna 

medelvärden för respondenternas svar. För att få en bredare förståelse applicerades Dwyers 

relationsfaser på dessa summerade skalor med avsikten att kategorisera urvalsgruppens svar. 

Med hjälp av modellen har utfallet av enkätundersökningen kartlagts genom att konsumenter har 

inplacerats i de olika faserna utifrån styrkan i relationen.  

 

Kategoriseringen syftar till att avgöra hur stor andel av konsumenterna som kan antas ha en stark 

respektive svag relation till sin nuvarande butik. Konsumenten har en svag relation i modellens 

tidiga steg, och en starkare i de senare. En stark relation karaktäriseras av att parterna har ett 

starkt beroende av varandra, lägger in mer insatsvaror i relationen samt ser potential till en 

långsiktig relation. I denna uppsats tas som tidigare nämnts endast konsumentens perspektiv av 

relationen i beaktning. Att kunden får en allt starkare relation till sin butik har i denna studie 

tolkats som att den blir allt mer trogen. Respondenter som kategoriseras in i de högre stegen i 

Dwyers (1987) modell kan därför antas vara mer trogna mot sin butik än de som placeras i de 

lägre. Det sista steget i Dwyers modell (dissolution) har dock inte behandlats i denna studie, då 

det inte är relevant för studiens syfte.  
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Nedan följer den indelning av skalan som gjorts av Dwyers relationsfaser. Ett summerat värde på 

0 - 1,25 innebär att konsumenten kan placeras in i fas ett, värden mellan 1,26 - 2,50 innebär att 

den hamnar i fas två, ett värde på mellan 2,51 - 3,75 innebär fas tre och slutligen innebär ett 

värde på mellan 3,76 - 5,0 att konsumenten befinner sig i fas fyra. I och med att Dwyers modell 

består av fyra faser som kommer att användas för vidare analys är det logiskt att välja skalsteg på 

1,25 mellan faserna. Det gör att det numeriska avståndet mellan faserna är lika stort, vilket 

bedöms som en rättvis indelning.  

3.5 TESTSTUDIE 

Genom att säkerställa att påståendena i enkäten är väl utformade och uppfattas korrekt kan 

validiteten stärkas (Saunders et al., 2012). Därför genomfördes en teststudie i syfte att pröva 

påståendena innan den slutgiltiga versionen av enkäten skickades ut. Teststudien utfördes genom 

att enkäten sändes till 20 icke slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-49 år. Påståendena som 

behandlar begreppet commitment är prövade i tidigare studier (Alexander & Hill, 2006) och kan 

därför bedömas som rimliga och trovärdiga att använda även i denna studie, då de även är 

relevanta för vårt syfte. Resterande påståenden som ska operationalisera trust och knowledge är 

inte prövade sedan tidigare. Som hjälpmedel med formulerandet av dessa påståenden användes 

tidigare forskning som är inriktad på vad som vanligtvis brukar vara utmärkande för dessa 

begrepp. Tidigare forskning visar exempelvis att trust är en kritisk faktor vid köp online, varför 

påståenden formulerats för att infånga konsumentens förtroende vad gäller huruvida butiken 

upplevs hålla vad den lovar. Att påståendena inte var testade sedan tidigare motiverar varför 

denna teststudie genomförts för att på så sätt säkerställa deras funktion och relevans. Den 

explorativa karaktären innebar att en teststudie var nödvändig för att testa frågornas relevans och 

användbarhet för att studiens syfte skulle besvaras.  

 

Respondenterna fick besvara enkäten samt komma med förbättringsförslag på påståendenas 

utformning. Därefter undersöktes resultatet för att se att det gav en bra koppling till respektive 

relationskomponent. Undersökningen visade att det fanns en varians i respondenternas svar och 

en samstämmighet mellan påståendena inom respektive konstrukt. Efter att respondenternas 

förslag tagits i beaktning och vissa förändringar gjorts i enkäten bedömdes påståendena vara 

anpassade och relevanta för studiens syfte.    
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3.6 KONSTRUKTENS VALIDITET OCH RELIABILITET 

Efter att data insamlats genomfördes en faktoranalys med syftet att säkerställa att enkätens frågor 

uppfyllde en god kvalité, det vill säga att frågor som ingår i respektive konstrukt ska ge ett 

samstämmigt svar, medan svaren på frågorna mellan konstrukten ska vara åtskilda. Genom att 

avlägsna variabler (påståenden) som inte mäter det som de var avsedda att mäta samt de som 

riskerade att mäta fler än ett konstrukt kan validiteten stärkas. Då respektive konstrukt innehåller 

minst två variabler kan det fortfarande betraktas som ett konstrukt (Saunders et al., 2012).  

 

Sedan genomfördes ett reliabilitetstest för respektive konstrukt genom att räkna ut Cronbachs 

alfa. Syftet var att försäkra att resultatet från faktoranalysen är tillförlitligt, genom att säkerställa 

att variablerna inom respektive konstrukt mäter samma sak och att konstrukten sammantagna 

mäter vad de avser att mäta. En hög reliabilitet säkrar att undersökningen genererar samma 

resultat oberoende av vem som utför testen. Cronbachs alfa kan ge ett värde mellan 0-1, och det 

är önskvärt med ett värde över 0,7. Ett högt värde innebär en hög samstämmighet (konsistens) 

inom konstrukten, och därmed en högre reliabilitet. (Saunders et al., 2012) Vid explorativa 

studier kan dock ett värde på 0,6 anses vara tillräckligt. Cronbachs alfa är även känsligt för 

skalsteg, och tenderar att anta lägre värden när en skala innehar få skalsteg (Pallant, 2010).  
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4 RESULTAT  
Inledningsvis återges en neutral bild av den deskriptiva statistiken som framkommit av 

enkätundersökningen. Därefter redovisas resultatet av studiens trovärdighet, vilket sker när 

validiteten testas genom faktoranalys och reliabiliteten testas genom Cronbachs alfa.   

 

4.1 RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING 

En majoritet (80 procent) uppger att de handlar från sin butik 1-5 gånger per år. 16 procent 

hävdar att de gör det mellan 6-10 gånger per år. Endast en liten andel respondenter anger att de 

handlar från sin butik mer frekvent än så. (Se figur 5) 

 

 
Figur 5. Visar hur ofta respondenterna handlar från sin butik.  

 

Respondenterna ombads att ange en butik som de skulle ha i åtanke när de besvarade enkäten. 

Det skulle vara en butik som de gör återkommande köp hos. Enkätundersökningen visar att de 

butiker som majoriteten av respondenterna lyft fram som sin nuvarande butik utgörs av företag 

inom modebranchen (H&M, Zalando, Nelly m.fl.), butiker som säljer litteratur (Adlibris m.fl.)  

och företag som säljer elektronik (Elgiganten m.fl.). Ovanligare är att respondenterna handlar 

från butiker som erbjuder produkter inom friluftsliv och ekologiska produkter.  
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4.1.1 Knowledge 

När det gäller påståendet om respondenterna uppfattar att butiken tillhandahåller utförlig 

information om produkten svarar 21 procent att de instämmer fullständigt. 46 procent anger att 

de håller med och 23 procent hävdar att de varken håller med eller misstycker. Resterande andel 

(cirka 10 procent) håller inte med om detta påstående eller har ingen uppfattning. (Se figur 6)  

 

 
Figur 6. Visar respondenternas uppfattning vad gäller butikens tillhandahållning av information om produkten.  

 

I nästkommande påstående tillfrågas respondenterna om de anser att personalens expertis (i form 

av kundservice och chatt) är viktig. Här är svaren spridda mellan svarsalternativen. Resultatet 

visar att 25 procent instämmer fullständigt om påståendet och att 29 procent inte har någon 

uppfattning. Resterande svar är fördelade över de övriga svarsalternativen där varje skalsteg 

utgör cirka 10 procent av svaren.  

 

På påståendet om respondenterna värderar den information som finns angiven på butikens 

hemsida högt svarar 27 procent att de instämmer fullständigt, 41 procent anger att de håller med 

och 22 procent att de varken håller med eller misstycker. Endast 8 procent anger svarsalternativet 

att de inte håller med. Ingen tillkännager att de inte alls håller med. Respondenter som inte har 

någon uppfattning uppgår på detta påstående endast till 2 procent. (Se figur 7) 
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Figur 7. Respondenternas svar på påståendet om de värderar den information som finns angiven på butikens 

hemsida högt.   

  

4.1.2 Trust 

På påståendet om respondenterna uppfattar att butiken håller vad den lovar vad gäller kvalitet på 

produkten är majoriteten av svaren fördelade över de högre svarsalternativen. 33 procent 

instämmer fullständigt, 37 procent håller med helt och 20 procent håller varken med eller 

misstycker. Ingen anger svarsalternativet att de inte alls håller med och endast en mycket låg 

andel på 3 procent svarar att de inte har någon uppfattning. (Se figur 8)  
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Figur 8. Respondenters svar på påståendet angående om de anser att butiken håller vad den lovar vad gäller 

kvaliteten på produkten.  

 
När det gäller huruvida respondenterna anser att butiken håller vad den lovar vad gäller 

tillhandahållning av kundservice instämmer 17 procent helt att så är fallet och 28 procent anger 

att de håller med. Det är dock en stor andel respondenter (36 procent) som hävdar att de inte har 

någon uppfattning. (Se figur 9) 

 
Figur 9. Respondenternas svar på påståendet om de anser att butiken håller vad den lovar vad gäller 

tillhandahållningen av kundservice.  
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En majoritet av respondenterna (52 procent) instämmer fullständigt på påståendet vad gäller 

deras uppfattning om huruvida butiken levererar produkten inom utlovad leveranstid. En 

betydande andel (33 procent) anger att de håller med. En mycket liten andel (1 procent) har 

ingen uppfattning i frågan. (Se figur 10) 

 
Figur 10. Respondenternas svar på påståendet om de anser att butiken levererar produkten inom utlovad 

leveranstid.  

 

När det gäller om det är enkelt att göra återköp och reklamera produkter i den aktuella butiken 

instämmer 22 procent fullständigt och 20 procent håller med. 40 procent av respondenterna anger 

dock att de inte har någon uppfattning vad gäller detta påstående. 

 

Respondenternas uppfattning om huruvida deras nuvarande butik tar etiskt ansvar ger ett 

tvetydigt resultat. 49 procent anser sig inte kunna yttra sig i frågan. För övriga respondenter är 

svaren ganska jämnt utspridda mellan svarsalternativen. 15 procent menar att de varken håller 

med eller misstycker. Andelen respondenter som svarat att de instämmer fullständigt uppgår till 

9 procent och de som anger att de håller med utgör 12 procent. Bland de resterande 

respondenterna svarar 11 procent att de varken håller med eller misstycker och 3 procent att de 

inte är av den uppfattningen.  
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4.1.3 Commitment  

På nästkommande påstående ombes respondenterna att svara på om de anser att butiken har bra 

kvalitet på produkter jämfört med andra butiker. Resultatet är mycket delat. 16 procent anger att 

de instämmer fullständigt, 24 procent anger att de håller med och 37 procent anger att de varken 

håller med eller misstycker. Det är endast 3 procent som inte alls håller med.  

 

Respondenters svar är mycket spridda även på påståendet angående om de uppfattar att butiken 

har bra service jämfört med andra butiker. 12 procent svarar att de instämmer helt, 24 procent 

håller med och 30 procent håller varken med eller misstycker. Endast 3 procent anger att de inte 

alls håller med och 22 procent menar att de inte har någon uppfattning vad gäller detta påstående.  

 

Även påståendet om huruvida respondenterna överväger att köpa produkten i annan butik har en 

stor spridning över svarsalternativen. 12 procent angav att de instämmer fullständigt, 23 procent 

håller med, 27 procent varken håller med eller misstycker. 23 procent anger däremot att de inte 

håller med samt 13 procent svarar att de inte alls håller med.  2 procent svarar att de inte kan ta 

ställning i frågan. (Se figur 11)  

 

 
Figur 11. Visar respondenternas svar på påståendet om det är troligt att de överväger att köpa produkten i annan 

butik.  
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Under nästkommande påstående ombes respondenterna besvara om de anser att de har lätt för att 

motstå andra butikers tillfälliga erbjudanden. Även under detta påstående var respondenternas 

svar mycket spridda mellan svarsalternativen. 17 procent anger att de instämmer fullständigt, 21 

procent att de håller med och 23 procent att de varken håller med eller misstycker. Det är dock 

15 procent som inte alls håller med, och 6 procent som inte har någon uppfattning.  

 

Därefter tillfrågas respondenterna om de vanligtvis håller fast vid sin butik vid köp av en specifik 

produkt. Även här finns en stor spridning av respondenternas svar. 14 procent instämmer 

fullständigt med påståendet och menar att de vanligtvis håller fast vid sin butik. Däremot är det 

23 procent som svarar att de vanligtvis inte alls håller fast vid sin butik. Resultatet visar även att 

3 procent inte har någon uppfattning i frågan. (Se figur 12)  

 
Figur 12. Respondenterna svar på påståendet om de vanligtvis håller fast vid sin butik vid köp av specifik produkt.  

 

Nedan redovisas resultatet på påståendet angående om respondenten skulle bli kund i butiken 

igen om den möjligheten skulle dyka upp igen. En stor andel (48 procent) anger att de instämmer 

fullständigt. En betydande andel (32 procent) hävdar att de håller med. Endast 2 procent har 

ingen uppfattning i frågan. (Se figur 13) 
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Figur 13. Respondenternas svar på påståendet om de skulle bli kund i butiken igen.  

 

49 procent påstår att de skulle rekommendera butiken till vänner. 32 procent håller med om 

påståendet och visar sig därmed positiva till att rekommendera butiken. 15 procent menar att de 

varken håller med eller misstycker. Endast 1 procent anger att de inte skulle rekommendera 

butiken. (Se figur 14) 

 
Figur 14. Respondenternas svar på påståendet om de skulle rekommendera butiken till vänner.  
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4.2 KONSTRUKTENS VALIDITET OCH RELIABILITET 

En genomgång av enkätfrågorna visar att påstående 15 och 17 är formulerade på ett 

motsägelsefullt sätt. En hög siffra som svar på påstående 15 som lyder “Det är troligt att jag 

överväger att köpa produkten hos annan butik” innebär att det är troligt att respondenten kommer 

att välja en annan butik framför den nuvarande. På samma gång innebär en hög siffra som svar 

på påstående 17 som lyder “Jag håller vanligtvis fast vid min butik när jag ska köpa en specifik 

produkt” att respondenten i stor utsträckning håller fast vid sin nuvarande butik när köp ska 

göras. Denna motsägelsefullhet avlägsnas därför genom en reversering av påstående 15, vilket 

innebär att svarsalternativens numeriska skala omvänds.  

 

Faktoranalysen visar att ett antal av påståendena är relevanta att behålla för analys, vilka är 

påstående 5, 7, 8, 9, 10, 15 och 17. Vid beräkning av Cronbachs alfa för konstruktet knowledge 

är dess inre samstämmighet (konsistens) för låg. Genom att utesluta påstående 6 kunde ett värde 

på 0,56 uppnås inom konstruktet knowledge (se bilaga 3). Denna enskilda frågas negativa 

inverkan på Cronbachs alfa kan ha att göra med att variabeln har en hög andel missing values, 

vilket beror på att många respondenter svarade att de inte hade någon åsikt på påståendet.     

 

Cronbachs alfa för trust är 0,639 och för commitment 0,62 (se bilaga 3). Även här görs 

bedömningen att utesluta ett antal variabler, då de har en hög andel missing values. Våra värden 

för Cronbachs alfa för trust och commitment kan därmed antas vara tillräckligt höga för att 

variablerna inom respektive komponent bedöms kunna mäta samma sak. Cronbachs alfa för 

knowledge är något högre och befinner sig därmed så pass nära gränsvärdet att det inte anses 

vara problematisk att förlita sig på påståendena som mäter denna komponent. Att vi väljer att 

acceptera värden på Cronbachs alfa under 0,7 kan motiveras av studiens karaktär. Att studien är 

explorativ medför att flera av påståendena inte är testade förut och att tidigare enkätstudier inom 

detta område inte funnits att tillgå vid utformning av enkäten.  

 

I resterande del av uppsatsen kommer de tre konstrukten att benämnas komponenter.  
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4.3 APPLICERING AV DWYERS MODELL 

Vi har beräknat summerade skalor separat för de tre komponenterna trust, knowledge och 

commitment. Det innebär att vi för varje individ har fått fram ett medelvärde för individens 

inställning till respektive komponent genom att medelvärdet endast beräknas utifrån de frågor 

som blev accepterade i faktoranalysen. ”Ingen uppfattning”- alternativen uteslöts när de 

summerade skalorna beräknades. Alla procentandelar presenteras i tabell 1 nedan.  

 

Komponent Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 

Knowledge 0 % 8 %  34 % 59 % 

Trust 0 % 3 % 32 % 66 % 

Commitment 1 % 37 % 52 % 10 % 

Tabell 1. Presenterar konsumenternas procentuella fördelning i Dwyers relationsfaser1  

 

När det gäller knowledge visar resultatet att en majoritet på 59 procent av respondenterna kan 

placeras in i fas fyra. Cirka en tredjedel av respondenterna hamnar i fas tre och resterande andel 

återfinns i fas två.    

 

Även för trust återfinns de flesta respondenter inom fas fyra. Andelen som hamnar i denna fas är 

något större än vad som gäller för knowledge. I övrigt överensstämmer resultatet relativt bra med 

det som framkom för komponenten knowledge. I fas tre hamnar också cirka en tredjedel av 

respondenterna, men fas två representeras endast av knappt 3 procent av de tillfrågade.  

 

Det som är märkbart avvikande i vårt resultat är hur fördelningen ser ut vad gäller commitment. 

Den fas som dominerar här är fas tre i vilken 52 procent av respondenterna hamnar. Därefter är 

det fas två som flest inplacerar sig i, vilken motsvaras av 37 procent av de tillfrågade. För denna 

komponent är fas fyra inte lika dominerande då endast 10 procent kan inplaceras här. Till 

skillnad från övriga komponenter har, om än en liten andel, också hamnat i fas ett.  

 

  

                                                
1 Procentandelarna är avrundande till heltal. Därför är den adderade summan av procentenheterna inte exakt 100.  
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5 ANALYS  
Inledningsvis analyseras resultatet utifrån konsumenternas svar för respektive komponent. Här 

har de variabler, som utifrån faktoranalysen visat sig relevanta, valts ut för vidare analys. 

Komponenten knowledge kommer att analyseras genom variablerna 5 och 7. Vad gäller 

komponenten trust analyseras variablerna 8, 9 och 10. Slutligen analyseras även variablerna 15 

och 17 som är kopplade till commitment. I analysens avslutande del appliceras detta resultat på 

Dwyers modell med avsikten att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning.  

 

5.1 RELATIONSKOMPONENTER 

Som vi såg i figur 5 handlar en kraftigt övervägande andel av konsumenterna endast från sin 

butik 1-5 gånger per år. Det är ett intressant resultat vad gäller kopplingen till relationer. Det som 

bör diskuteras i detta fall är huruvida köp från en butik i denna låga frekvens kan betraktas som 

en relation. Vid närmare anblick visar det sig att de butiker som respondenterna anger till stor del 

utgörs av företag inom modebranschen och butiker som säljer litteratur och elektronik. Då dessa 

butiker inte säljer så kallade dagligvaror2 kan det vara en orsak till att inköpen sker så sällan. Det 

kan därför tolkas som att konsumenterna kan ha en relation med sina butiker trots att inköpen 

inträffar sällan.  

 

Vad gäller åldersfördelningen visar det sig att en majoritet (77 procent) befinner sig inom 

åldersintervallet 20-25 år. Detta resultat kan dock inte anses överraskande med tanke på hur 

enkäten distribuerades.  

5.1.1 Knowledge  

Resultatet visar att en kraftigt övervägande majoritet av konsumenterna värderar den information 

som finns på butikens hemsida högt. Majoriteten av konsumenterna återfinns i de högre 

skalstegen, och endast en liten andel (10 procent) anger att de inte alls värderar informationen 

högt eller att de inte har någon uppfattning. Resultatet indikerar därmed att dagens kund värderar 

information och expertkompetens högt – något som flertalet teoretiker även menar att företag i 

dag bör satsa på för att bli framgångsrika (Webster, 1992; Chaston et al., 2003). 

 
                                                
2 Dagligvaror är förbrukningsartiklar som generellt köps ofta och i mindre enheter (Nationalencyklopedin, 2013). 
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Intressant är även att det verkar som att företagen klarat av att möta konsumentens efterfrågan på 

information och kunskap, då konsumenterna anser att den information som butikerna erbjuder är 

utförlig. En övervägande andel (46 procent) anger också att de håller med eller instämmer 

fullständigt (21 procent) i påståendet om de anser att butiken erbjuder utförlig information om 

produkten. Det överensstämmer med tidigare forskning som menar att företag ständigt bör skaffa 

sig ny kunskap om marknaden för att kunna generera kundtillfredsställelse (Hamel & Prahalad, 

1993; Chaston et al., 2003). Det går därmed att urskilja en koppling mellan konsumentens 

värdering av information och företags satsning på att tillhandahålla god information och 

kunskap. Många företag verkar ha förstått att det går att bli framgångsrik genom att erbjuda 

information och kunskap till konsumenter. Det indikerar också vårt resultat då konsumenterna 

verkar nöjda med den information som finns tillgänglig. Kunskap har därmed visat sig vara en 

viktig faktor för företag för att attrahera konsumenter och göra dem mer trogna. Enligt dessa 

variabler kan det därför antas att kunder som anger höga skalsteg på dessa frågor är trogna, då 

deras efterfrågan på information verkar mötas av butikens tillhandahållande av detsamma.  

 

5.1.2 Trust  

Enkätundersökningen indikerar även att konsumenten verkar ha bra förtroende för sin butik, då 

majoriteten (80 procent) återfinns bland de högre svarsalternativen på samtliga påståenden som 

mäter denna komponent. Det kan tolkas som att konsumenter i hög utsträckning verkar lita på att 

deras nuvarande butik håller vad den lovar vad gäller tillhandahållande av kundservice, kvalitet 

på produkten och leverans. Det indikerar att det föreligger en hög grad av trust hos 

konsumenterna då en av definitionerna för trust är att personer som litar på varandra har 

förtroende för att deras partner, som i det här fallet är butiken, håller sitt löfte (Ozanne, 1985).  

 

En hög andel (36 procent) som svarat att de inte har någon uppfattning om butiken håller vad den 

lovar vad gäller kundservice (se figur 9). Andelen som svarat att de inte har någon uppfattning är 

betydligt högre för detta påstående jämfört med andelen som gäller för de övriga två påståendena 

som syftar till att mäta trust. En trolig orsak till att denna andel är så hög är att kunden inte haft 

någon direktkontakt med butiken och därför inte heller utnyttjat vad den erbjuder i form av 

kundservice och eventuell chattfunktion. Då kunden inte haft behov av denna typ av service har 

den inte heller kunnat bilda sig en uppfattning. Trots detta föreligger det en någorlunda stark 
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uppfattning att butiken håller vad den lovar vad gäller tillhandahållande av kundservice, då en 

stor andel respondenter även anger att de anser att de litar på sin återförsäljare.   

 

Vårt resultat visar att en majoritet är av uppfattningen att deras nuvarande butik håller vad den 

lovar vad gäller kvalitet på produkten. Precis som teorin på området har visat är en del av 

förtroendeaspekten kritisk när det kommer till köp via e-handel. Den uppstår när den ena parten 

känner en osäkerhet kring huruvida produkten uppfyller förväntningarna (Godson, 2009). Att 

varan uppfyller den kvalitet som utlovats är en förutsättning för att kunden ska känna förtroende. 

Detta resultat kan därför tolkas som att majoriteten känner förtroende för sin butik vad gäller 

kvaliteten på produkten.  

 

En annan beskrivning av trust hävdar att det går att lita på att den andra partnern håller sitt ord 

och därmed fullföljer sitt åtagande (Ozanne, 1985). Det kan vi se spår av inte minst när det gäller  

butikers utlovade leveranstid, då en majoritet av konsumenterna helt håller med om att detta 

uppfylls. Har en vara beställts via e-handel finns en förväntan hos konsumenten att den ska vara 

dem tillhanda inom utsatt tidsram. Om butiken då levererar produkten enligt överenskommelse – 

både vad gäller utsatt tid, kvalitet och med den kundservice som förväntas, är det troligt att 

konsumenten upplever ett förtroende för butiken.  

 

Det påstås också att förtroende baseras på tidigare erfarenheter (Bauer et al., 2000). Har 

konsumenter upplevt att leverans, kvalitet och kundservice, för att nämna några exempel, har 

fungerat friktionsfritt tidigare är det troligt att de nästa gång ett inköp ska göras vänder sig till 

samma butik igen. Det kan förklaras av att förtroende är något som etableras över tid i den 

bemärkelsen att om parterna har förtroende för varandra kan det endast urskiljas i framtiden 

(Bauer et al., 2000). Det kan därför antas finnas potential till att skapa starka relationer med de 

andelar av konsumenterna som har positiva upplevelser av butikens leverans, kvalitet och 

kundservice.  

 

Anmärkningsvärt är dock att vissa menar att trust i dag inte är av så stor betydelse för 

konsumenten (Godson, 2009). Konsumenter prioriterar inte trust lika högt i dag, vilket kan vara 

en anledning till att användningen av e-handel ökat markant under senare år. Personlig kontakt 
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och interaktion blir svårt vid elektronisk handel, men då det kan antas att dagens konsumenter 

inte prioriterar trust utgör detta inget problem.  

 

Även om trust inte är prioriterat för dagens konsumenter verkar de ändå ha god trust till sin 

butik, vilket påvisas i resultatet från enkätundersökningen. Att vi uppmätt så höga nivåer av trust 

skulle kunna förklaras av att majoriteten av respondenterna utgörs av personer i åldersgruppen 

20-25. De yngre generationerna som växt upp med internet och är vana vid att vistas online kan 

tänkas ha enklare för att skapa trust utan att ha direktkontakt. Då denna åldersgrupp utgör 

majoriteten av våra respondenter kan det antas ha påverkat vårt resultat, och kan vara 

förklaringen till de höga nivåerna av trust. Resultatet hade troligen blivit annorlunda med fler 

respondenter från de äldre åldersgrupperna.  

5.1.3 Commitment  

När det gäller påståendena som behandlar commitment är svarsandelarna fördelade över alla 

svarsalternativ. Vissa tendenser kan dock urskiljas i resultatet, vilka är intressanta att analysera.  

  
Dagens konsument verkar endast till viss del vara bunden till sin butik. En helt committed kund 

bör svara att den instämmer fullständigt på påstående 17 och ange att de inte alls håller med på 

påstående 15. Resultatet visar att endast en liten andel av kunderna kan antas vara helt 

committed.  

 

När det gäller huruvida konsumenter överväger att köpa produkten i annan butik anger en 

majoritet (cirka 70 procent) att något av alternativen i mitten på skalan överensstämmer med 

deras köpbeteende. Det kan tolkas som att konsumenterna endast till viss del kan antas vara 

committed. 13 procent hävdar att det inte alls är troligt att de överväger att inhandla produkten 

någon annanstans, vilket indikerar att de föredrar att hålla fast vid sin nuvarande butik när köp 

ska göras. Samtidigt anger 12 procent att de håller med helt om påståendet. I detta fall innebär 

det att de vanligen kan överväga att köpa produkten i annan butik. 

 

Resultatet visar även att 14 procent av konsumenterna anger att de vanligtvis håller fast vid sin 

butik vid köp av specifik produkt då de svarat det högsta alternativet på den femgradiga skalan. 

Det betyder i enlighet med tidigare forskning att deras trygga fäste hos den nuvarande butiken 
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har gjort att dessa konsumenter har lätt för att stå emot andra butikers erbjudanden. Dessa 

konsumenter är nöjda med sin butik, vilket i sig ökar sannolikheten att de blir mer committed 

och därmed lättare för butiken i fråga att behålla över tid (Alexander & Hill, 2006). Vidare visar 

resultatet att 23 procent av respondenterna anger att de inte alls håller med om påståendet i fråga. 

Det betyder att de inte kan betraktas som committed till sin butik då de kan antas vara 

konsumenter som tenderar att skifta mellan butiker när köp ska göras. Svaren på dessa 

påståenden kan tolkas som att konsumenter överlag inte är särskilt committed sin butik.  

 

Det resultat som framträtt för dessa båda påståenden påvisar att konsumentens ökade utbud av 

konsumtionsmöjligheter har haft en inverkan på dess köpbeteende. Det kan därför antas vara 

anledningen till att dagens konsument inte är särskilt committed till sin butik. Detta resultat är 

dock inte oväntat, då det enligt tidigare forskning vanligtvis endast är cirka 10 procent av 

butikers konsumenter som är helt committed. Denna grupp beskrivs i teorin som marginell, men 

är viktig för butikers överlevnad (Alexander & Hill, 2006).  

 

Det är således, utifrån detta resultat, inte alls självklart att dagens konsumenter ser sin butik som 

det enda alternativet vid köp av en produkt. Dagens konsumenter kan därför utgöra en enkel 

måltavla för konkurrenter, vilket beskrivs som problematiskt när det kommer till att hålla kvar 

nuvarande konsumenter (Alexander & Hill, 2006). I och med att direktkontakten, som kan fås i 

fysiska butiker saknas, kan det tänkas att det blir svårare att skapa committed kunder. Då e-

handel också är en relativt ny köpkanal kan det även vara så att dessa inte hunnit utveckla starka 

relationer med sin kundbas.  

5.2 KATEGORISERING 

Denna del av analysen syftar till att utröna hur trogen dagens konsument egentligen är mot sin 

butik. För att få en djupare förståelse för relationers inverkan på huruvida konsumenter håller 

fast vid en och samma butik kommer vårt resultat att appliceras på Dwyers relationsmodell som 

tidigare presenterats. Kategoriseringen avser att klargöra hur stor andel av konsumenterna som 

kan antas ha en stark respektive en svag relation. Kunden har en svag relation i modellens tidiga 

steg, och en starkare i de senare. En stark relation karaktäriseras av att parterna har ett starkt 

beroende av varandra, lägger in mer insatsvaror i relationen samt ser potential till en långsiktig 

relation (Dwyer, 1987). Att kunden får en allt starkare relation till sin butik kan tolkas som att 
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den blir allt mer trogen. Respondenter som kategoriseras in i de högre stegen i Dwyers (1987) 

modell kan därför antas vara mer trogna sin butik än de som placeras i de lägre. Vi har definierat 

relationen som bestående av de tre komponenterna som tidigare presenterats. Genom att 

konsumenten har höga nivåer av dessa kan relationen anses vara stark.  

 

Att näst intill ingen hamnat i fas ett (som är awareness) kan förklaras av att ett deltagande i 

enkätundersökningen förutsatte att respondenten gör minst ett köp per år hos den återförsäljare 

som anges. Det innebär att konsumenter redan är medvetna om sin nuvarande återförsäljares 

verksamhet. Konsumenterna har gått vidare från denna fas då interaktion har uppstått mellan 

parterna, vilket kännetecknar vad fas ett saknar (Dwyer, 1987).  

 

Studien visar att dagens konsument, sett utifrån komponenterna knowledge och trust, har en stark 

relation till sin butik. Genom den procentuella fördelningen kan det utläsas att majoriteten av 

konsumenterna befinner sig i den fjärde fasen som är commitment, vilken är den högsta fasen där 

parterna är som mest beroende av varandra (Dwyer, 1987). Det tyder på att knowledge och trust 

är viktiga för att skapa en stark relation och således kan dessa hjälpa till att förklara varför 

konsumenter håller fast vid sin butik. De kunder som återfinns här är de som värderat kunskap 

högt samt har uppvisat stort förtroende för sin butik.   

 

Kunden har genom enkätundersökningen visat sig värdera den kunskap som butiken erbjuder 

högt. Det har även framkommit att konsumenter har stort förtroende för sin nuvarande 

återförsäljare. Det innebär att en majoritet av konsumenterna placeras i fas fyra när dessa två 

komponenter tas i beaktande. Det kan förklaras av att båda parter har utvecklat ett 

beroendeförhållande som också gör att de känner stort förtroende för varandra. Konsumenter har 

offrat pengar och tid på relationen, och på samma sätt har butiken avsatt specialistkompetens och 

arbetstid för att tillfredsställa kundens vilja och behov. Då ingen av parterna önskar ha gjort 

dessa uppoffringar förgäves verkar båda parter måna om att upprätthålla relationen. (Dwyer, 

1987) Det visar att relationen har ett värde för konsumenter som befinner sig i denna fas, vilket 

gör alternativa butiker ointressanta.  
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Andelarna är relativt höga vad gäller dessa två komponenter även i den tredje fasen.  

Konsumenter som gjort upprepade köp hos en butik har under den tiden hunnit få kunskap om 

butiken och dess produkter. Det gör det mer fördelaktigt att stanna kvar i relationen än att 

uppsöka en ny butik (Youjae & Suna, 2004). Det kan också förklara varför en stor andel 

inplaceras i den tredje fasen där kunden får ökade incitament till att behålla relationen som 

byggts upp då de ökade fördelarna med utbytet fått alternativa utbytespartners att framstå som 

mindre lämpliga substitut (Dwyer, 1987). Det kan därmed ses som att parterna blivit mer 

beroende av varandra då de tack vare relationen fått både bättre förtroende och kunskap om 

varandra och produkten.  

 

Vad som dock drar ner styrkan i relationen är att konsumenter inte uppvisar lika högt 

commitment till butiken. Konsumenter befinner sig generellt i fas två (37 procent) och tre (52 

procent) vad gäller denna komponent, vilket är avvikande från de övriga komponenterna. Det 

kan till stor del förklaras av att konsumenter i dag har betydligt fler valmöjligheter vid 

konsumtion. En annan förklaring kan vara att en stor andel av respondenterna i vår undersökning 

är unga personer, vilket också kan anses vara representativt för vilka som generellt ägnar sig åt e-

handel. Som frekvent konsument på internet är det troligt att dessa konsumenter har kännedom 

om hemsidor som jämför priser, kvalitet, service etc. Det kan öka sannolikheten att konsumenter 

skiftar butik när en viss produkt ska inhandlas då den kan visa sig vara billigare på en annan 

hemsida än den som inköp vanligtvis görs från.   

 

En relativt stor andel (37 procent) hamnar i fas två vad gäller commitment. En majoritet av 

konsumenterna i undersökningen kan överväga att inhandla en viss produkt i en annan butik. Det 

stärker resultatet från de summerade skalorna att denna andel av de tillfrågade tillhör fas två vad 

gäller commitment. Det gör att ett köp för en konsument i denna fas endast kan betyda att ett 

utbyte av en produkt mot en monetär summa skett, vilket kännetecknar fas två (Dwyer, 1987). 

Precis som Dwyer (1987) hävdar är det inte säkert att det köp som ägt rum innebär att upprepade 

köp dem emellan kommer att inträffa. Det bekräftar också konsumenters inställning som 

framkom i vårt resultat då endast en liten andel kan fastslå att de vanligtvis håller fast vid sin 

butik när en specifik produkt ska inhandlas.  
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En del av de butiker som angivits som befintlig återförsäljare av respondenterna erbjuder 

produkter som endast ett fåtal butiker tillhandahåller. Det gör dem till en av få aktörer inom sin 

bransch. Det rör sig exempelvis om butiker som säljer friluftslivs- och ekologiska produkter. Det 

får till följd att konsumenter till viss del hamnar i en beroendeställning till butiken då det inte 

finns så många andra butiker att vända sig till om de vill köpa den specifika produkten. Det 

överensstämmer med ett av kännetecknen för fas två som är att ju mer begränsade alternativa 

resurser är för den ena parten, desto starkare blir beroendet av den andra parten som besitter 

resurstillgången. Detta snedvridna maktförhållande kan påverka relationen negativt och kan 

riskera att göra så att parterna hålls kvar i denna fas (Dwyer, 1987). Det kan således vara en 

förklaring till att den procentuella andelen för commitment inom denna fas är relativt hög.   

5.3 SAMMANFATTNING ANALYS  

Relationer har en viss inverkan på konsumenters val att hålla fast vid en och samma butik. 

Konsumenters någorlunda starka trogenhet underbyggs av att de relationella komponenterna 

knowledge och trust verkar vara av betydelse för konsumenter. Det visar sig inte minst när en 

stor andel inplacerar sig i den fjärde fasen i Dwyers modell som just kännetecknas av en stark 

relation som gjort att alternativa aktörer utestängts som alternativ vid konsumtion. Konsumenter 

uppvisar en svagare grad av commitment. Det försvagar relationers betydelse för om 

konsumenter gör upprepade köp hos en återförsäljare. Att konsumenter inplacerar sig i den andra 

och tredje fasen när denna komponent mäts indikerar att den relation som konsumenter har med 

sin butik inte är särskilt etablerad.  
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6 SLUTSATS 
Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att relationer, bestående av de tre 

komponenterna knowledge, trust och commitment, påverkar konsumenters val att hålla fast vid 

en och samma butik. Inköp via e-handel gör det svårare för konsumenter att lita på sin butik på 

grund av den distanserade relationen som det innebär. Vår studie pekar dock på att dagens 

konsumenter upprättat höga nivåer av trust till e-handelsbutiker. Det resultatet kan förklaras av 

att yngre generationer kan tänkas ha lättare för att skapa förtroende för e-handel som en 

plattform för konsumtion. Den höga nivån får till följd att relationens betydelse för att 

konsumenter är trogna sina återförsäljare höjs då trust kompenserar för den något lägre graden av 

commitment. Vår slutsats är därför att relationer har betydelse för att konsumenter ska hålla fast 

vid en och samma butik vid e-handel, vilket innebär att dagens konsumenter kan betraktas som 

trogna sina butiker.  

 

7 VIDARE FORSKNING 
Studien fokuserar på konsumentens perspektiv av relationen. Ett intressant förslag för vidare 

forskning skulle därför vara att även undersöka relationen utifrån butikens perspektiv. Det kan ge 

en ännu djupare inblick i huruvida relationer har en viktig roll när det kommer till att göra 

konsumenter trogna.    
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1. Intervjuguide förstudie 

  

1. Hur arbetar ni för att upprätthålla goda kundrelationer? 

2. Vad tror ni kunden värdesätter i förbindelsen med er?  

3. Vad tror ni är anledningen till att kunderna håller fast vid er och fortsätter att handla från just 

er? Vilka faktorer är viktiga i kundernas val? 
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9.2 Bilaga 2. Enkätundersökning 
 
1. Kön 

Man  

Kvinna 

 

2. Ålder 

Under 20  

20-25 

26-30 

31-35 

36-40 

Över 40   

 

Innan frågorna besvaras ska du fundera ut en online-butik som du har i åtanke när du besvarar 

frågorna nedan. Online-butiken kan även ha fysiska butiker, men i denna undersökning ber vi dig 

att endast ta hänsyn till köp som du genomför online.  

3. Din butik: .................................................. 

 

4. Hur ofta köper du från denna butik?  

1-5 ggr /år  

6-10 ggr /år  

11-15 ggr /år 

16-20 ggr /år  

Mer än 20 ggr /år  

 

Nedanstående frågor besvaras på en skala mellan 0-5, 0 innebär “Ingen uppfattning”, 1 “Håller 

inte med alls” med och 5 “Instämmer fullständigt”.  

 

5. Butiken erbjuder utförlig information om produkten. 

6. Personalens expertis i form av bra kundservice (via telefon eller chatt) är viktig.  

7. Jag värderar den information som finns angiven på butikens hemsida högt.  
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8. Butiken håller vad den lovar vad gäller kvalitet på produkten.  

9. Butiken håller vad den lovar vad gäller tillhandahållning av kundservice. 

10. Butiken levererar produkten till mig inom utlovad leveranstid.   

11. Det är lätt att göra återköp och reklamera produkten hos min butik.  

12. Min uppfattning är att butiken tar etiskt ansvar.  

13. Min uppfattning är att butiken har bra kvalitet på produkter jämfört med andra butiker.  

14. Min uppfattning är att butiken har bra service jämfört med andra butiker.   

15. Det är troligt att jag överväger att köpa produkten hos annan butik.  

16. Jag har lätt för att motstå andra butikers tillfälliga erbjudanden.  

17. Jag håller vanligtvis fast vid min butik när jag ska köpa en specifik produkt.  

18. Jag skulle bli kund i denna butik igen om jag ställdes inför den möjligheten.  

19. Jag skulle rekommendera butiken till vänner.  
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9.3 Bilaga 3. Cronbachs alfa  

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,560 ,560 2 

Cronbachs alfa beräknat på påstående 5 och 7 som avser mäta knowledge. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,639 ,638 3 

Cronbachs alfa beräknat på påstående av 8,9 och 10 som avser mäta trust. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,620 ,625 2 

Cronbachs alfa beräknat på påstående 15 och 17 som avser mäta commitment. Detta är beräknat 

efter att en reversering av påstående 15 genomförts. 

 


